
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานการวจัิยในชัน้เรยีน 

เรื่อง   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

หนวยการเรยีนรูเรื่องคําราชาศัพท ของนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2  

โดยใชเกมบิงโกคําราชาศัพท 

 

 

 

 

 

นางสาวปราณ ี  นติยะ 

ตําแหนงครู คศ.1  

กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

 

 

ประจําภาคเรยีนที่  2  ปการศกึษา 2561 

โรงเรยีนปยะมหาราชาลัย   

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 



รายงานการวิจัยในช้ันเรยีน 

เรื่อง   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

หนวยการเรยีนรูเรื่องคําราชาศัพท ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

โดยใชเกมบงิโกคําราชาศัพท 
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รายงานการวิจัยในช้ันเรยีน  :  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหนวยการเรยีนรู 

                                         เรื่องคําราชาศัพท ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 โดยใช 

                                         เกมบงิโกคําราชาศัพท 

ผูวจัิย      นางสาวปราณ ี  นิตยะ  

ตําแหนง     ครู คศ.1   กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

ประธานกรรมการท่ีปรกึษา   นายศริชัิย  ไตรยราช 

กรรมการท่ีปรกึษา    นางไพรวัลย     ทูลธรรม 

      นางสาวรัศมี  เจรญิรัตน 

 

1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

การใชคําราศัพทเปนวัฒนธรรมการใชภาษาที่สําคัญของไทย ผูใชภาษาจะตองเลือกใชคําให

เหมาะสมกับลําดับช้ันตางๆ ของบุคคล ทั้งดานชาติวัย วัยวุฒิและคุณวุฒิ การใชคําราชาศัพท

แบงเปนราชาศัพทสําหรับพระมหากษัตริย พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ พระสงฆ 

และสุภาพชน โดยคําราชาศัพทเปนวัฒนธรรมการใชภาษาของไทยที่ใชแตกตางกันไปตามลําดับช้ัน

ของบุคคลในสังคมไทย ราชาศัพทที่ใชกับพระมหากษัตริย แสดงความรูสึกเคารพเทิดทูนและความ

จงรักภักดทีี่มตีอสถาบันพระมหากษัตรยิ การศกึษาคําราชาศัพทจึงนับเปนการศึกษาวัฒนธรรมการ

ใชภาษาที่ทุกคนตองเรยีนรูและใชใหถูกตอง  

การเรียนการสอนเรื่องคําราชาศัพทจะตองศึกษาในเรื่องความหมายของคําราชาศัพทให

เขาใจเสียกอน ตลอดจนหลักการใชคําราชาศัพทในระดับตางๆ เพื่อใชในชีวิตประจําวันไดอยางมี

ประสทิธภิาพ  แตถงึอยางไรการเรยีนเรื่องคําราชาศัพทยังถอืเปนเรื่องที่ยากสาหรับผูเรียนในระดับนี้ 

จึงสงผลใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายเพราะคิดวาเปนเรื่องที่ยากเกินไป เนื่องจากไมไดใชใน

ชีวิตประจําวัน ซึ่งผูวิจัยไดทําการสอนเรื่องคําราชาศัพทของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรยีนปยะมหาราชาลัย ทําใหทราบถงึปญหาในการเรียนเรื่องคําราชาศัพท อันไดแก นักเรียนขาด

ความรูความเขาใจในเรื่องของคาราชาศัพท นักเรียนไมเขาใจความหมายของคําราชาศัพท นักเรียน

ไมสามารถแยกแยะคําราชาศัพทในหมวดหมูตางๆ ได นักเรียนยกตัวอยางคําราชาศัพทไมได 

นักเรียนเกิดความเบื่อหนายและไมชอบการเรียนเรื่องคําราชาศัพท นักเรียนไมชอบวิธีการสอน

แบบเดมิๆ ของครูผูสอน  

จากปญหาดังกลาวสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เรื่องคําราชาศัพทของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปที่ 2 โรงเรยีนปยะมหหาราชาลัย ต่ํากวาเกณฑที่ครูผูสอนคาดหวังไว ผูวิจัยจึงตองการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียน โดยใชสื่อประกอบการเรียน

การสอนที่ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน ไดเรียนรูผานการเลนเกมเพื่อใหนักเรียนสามารถ

จดจําคําราชาศัพทได มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเรื่องคําราชาศัพทดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน



คําราชาศัพท จึงจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแกไขปญหา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หนวยการเรยีนรูเรื่องคําราชาศัพท ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 โดยใชเกมบงิโกคําราชาศัพท 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหนวยการเรยีนรูเรื่องคําราชาศัพท ของนักเรยีนช้ัน

มัธยมศกึษาปที่ 2 โรงเรยีนปยะมหาราชาลัย ใหสูงขึ้น 
 

3. สมมตฐิานการวิจัย 

 3.1 นักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหนวยการเรยีนรูเรื่องคําราชา

ศัพทหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีน 

 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหนวยการเรยีนรูเรื่องคําราชาศัพทของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 หลังเรยีนมจํีานวนนักเรยีนผานเกณฑมากกวารอยละ 80  
 

4. ขอบเขตการวจัิย 

4.1 กลุมเปาหมาย ไดแก  นักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 จํานวน 6 หองเรยีน ไดแก 

หองเรยีนที่ ๑ , 2 , 3 , 4 , 9 และ 11 รวม 205  คน   

 4.2 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คอื ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

 4.3 เนื้อหา คอื สาระที่ 4 มาตรฐานที่ 4.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง คําราชาศัพท  
 

5. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 5.1 ตัวแปรตน คือ เกมบงิโกคําราชาศัพท 

 5.2 ตัวแปรตาม คอื ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเรื่องคําราชาศัพทของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 
 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 6.1 นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเรื่องคําราชาศัพทสูงขึ้น  

 6.2 ไดแนวทาง กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเรื่องคําราชาศัพท  
 

7. วธิดีําเนินการ  

 การวจัิยครัง้นี้เปนวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One group group Pretest 

Posttest design  (วาโร เพ็งสวัสดิ์,2557) ผูวจัิยดําเนินการทดลองตามลําดับขัน้ดังนี้ 
   

  1) ดําเนนิการทดสอบกอนเรยีนของนักเรยีนกลุมเปาหมาย โดยใชแบบทดสอบกอน

เรยีน เรื่อง คําราชาศัพท รายวชิาภาษาไทย ท 22102 และทําการตรวจบันทกึผลคะแนนการ

ทดสอบ 



 2) ดําเนนิการจัดกจิกรรมการเรยีนรูตามแผนที่กําหนด  

 3) หลังจากเสร็จสิ้นกจิกรรมการเรยีนรู ดําเนนิการทดสอบหลังเรยีนของนักเรยีน

กลุมเปาหมาย โดยใชแบบทดสอบหลังเรยีน เรื่อง คําราชาศัพท รายวิชาภาษาไทย ท 22102 และ

ทําการตรวจบันทกึผลคะแนนการทดสอบ 

 4) เปรยีบเทยีบผลคะแนนการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรยีนของนักเรยีน

กลุมเปาหมาย เพื่อดูผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรยีนรูเรื่องคําราชาศัพท 
 

8. ผลการวจัิย 

 จากการดําเนนิการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหนวยการเรยีนรูเรื่องคําราชาศัพท ของ

นักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 โดยใชเกมบงิโกคําราชาศัพท สามารถแสดงขอมูลไดดังตารางตอไปนี้ 

   

จากตารางคะแนนขางตนพบวา นักเรียนมีคะแนนทดสอบกอนเรียนผานเกณฑคิดเปนรอย

ละ 61.46 มคีะแนนทดสอบหลังเรยีนผานเกณฑคดิเปน 93.65 และคะแนนหลังเรียนมากกวารอย

ละ 80 
 

9. สรุปผล อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 

9.1 สรุปผล 

จากการดําเนนิการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหนวยการเรยีนรูเรื่องคําราชาศัพท ของ

นักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 โดยใชเกมบงิโกคําราชาศัพท เพื่อใหสามารถเห็นขอเปรยีบเทยีบได

ชัดเจนจึงขอสรุปผลเปนแผนภูมดิังตอไปนี้ 
 

ระดับ 

ช้ัน 

จํานวน

นักเรยีน 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนทดสอบกอนเรยีน คะแนนทดสอบหลังเรยีน 

จํานวน

ผาน /

คน 

คดิเปน 

รอยละ 

จํานวน 

ไมผาน / 

คน 

คดิเปน 

รอยละ 

จํานวน

ผาน / 

คน 

คดิเปน 

รอยละ 

จํานวน 

ไมผาน / 

คน 

คดิเปน 

รอยละ 

ม.2/1 16 

 

30  

 

6 37.50 10 62.5 13 81.25 3 18.75 

ม.2/2 30 20 66.66 10 33.33 29 96.66 1 3.33 

ม.2/3 35 17 48.57 18 51.42 33 94.28 2 5.71 

ม.2/4 35 28 80.00 7 20.00 35 100 - 0 

ม.2/9 45 30 66.66 15 33.33 42 93.33 3 6.66 

ม.2/11 44 25 56.81 19 43.18 40 90.90 4 9.09 

รวม 205 30 126 61.46 79 38.53 192 93.65 13 6.34 



 
 

 แผนภูมิแสดงการเปรยีบเทียบคารอยละจํานวนนักเรยีนท่ีผานเกณฑกอนและหลังการทําวิจัย แยกตามหองเรยีน 
 

9.2 อภปิรายผล 

 จากการดําเนนิการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหนวยการเรยีนรูเรื่องคําราชาศัพท 

ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 โดยใชเกมบงิโกคําราชาศัพท อภิปรายผลการวจัิยไดดังนี้ 

  จากการดําเนนิการวจัิยนักเรยีนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑมากกวารอยละ 80 ทั้งนี้เนื่องจากเกมบิงโกคํา

ราชาศัพทเปนเกมที่ใหนักเรียนไดนําความรูมาใชผานการเลนเกมที่สนุกสนาน มีการจัดหมวดหมูคํา

ราชาศัพทเพื่อใหงายตอการจดจําคําศัพทของนักเรียน ขนาดของสื่อมีความเหมาะสมสีสันสวยงาม

ดงึดูดเราความสนใจของนักเรียน สงผลใหนักเรียนจดจําคําราชาศัพทไดและนําไปใชไดอยางถูกตอง  

เพราะหากนักเรียนไดมีการพัฒนาสมองทั้งสองดานไปพรอมกันยอมสงผลใหเกิดการเรียนรูที่มี

ประสทิธภิาพ สอดคลองกับคํากลาวที่วา “การใชสื่อการเรยีนรูที่ดงึดูดความสนใจของนักเรียน ไมวา

จะเปนการใชเทคโนโลยี การใชคําถามกระตุนใหคิด การเลนเกม การดูวีดีทัศน เปนตน เพราะหาก

สื่อการเรียนรูมีความนาสนใจ เราความสนใจแลวนั้น ความตองการหรือความกระตือรือรนอยาก

เรียนรูยอมเกิดขึ้นตามมา การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากสื่อที่นาสนใจ” (ญาณี  ไชยวงศา ,2557 : 

114) “ความสนใจของสมองจะทําหนาที่เลือกเฉพาะสิ่งที่นาสนใจเขาสูการรับรู สมองจะสามารถ

เรียนรูไดดีมากเมื่อตัดสินใจวาจะเรียนรู” (พรพิไล  เลิศวิชา , 2558 : 68) และสังเกตพบวา

นักเรียนมีความสุขในการเรียนซึ่งแสดงออกผานทางรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และมีความกระตือรือรน

แขงขันกันในการทํากิจกรรมซึ่งสงผลดีตอการเรียนรู นอกจากนี้ยังพบวาการใชบิงโกคําราชาศัพทมี

สวนชวยใหนักเรียนกลุมออนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น นักเรียนมีความกลา ความม่ันใจใน

ความรูของตนเองสามารถจดจําคําศัพทไดมากขึ้น ตางจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเดิมที่ให

นักเรียนเรียนเสร็จแลวทําใบงานทําแบบทดสอบ ซึ่งนักเรียนจดจําสิ่งที่เรียนมาไมไดทําใหมีผล
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คะแนนต่ํากวาที่กําหนด อีกทั้งการใชเกมบิงโกคําราชาศัพททําใหบรรยากาศของการเรียนรูมีความ

ผอนคลายนักเรียนไมมีความรูสึกกดดันในการเรียนรู สอดคลองกับ Doubts & Certainties ,1994: 

ออนไลน กลาววา ถานักเรียนไดรับสิ่งไมพึงพอใจจากการคุมคามทางความรูสึก ความเครียด และ

ความวิตกกังวล ก็จะทําใหสมองไมเกิดการเรียนรู ดังนั้นจึงควรสรางบรรยากาศการเรียนรูใหเกิด

ความรูสกึผอนคลาย และหลกีเลี่ยงการกดดันผูเรยีนในรูปแบบตางๆ 
    

9.3 ขอเสนอแนะ 

    - 

10. เอกสารอางองิ 
 

ญาณ ี ไชยวงศา.  การพัฒนารูปแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรูตามแนวคิดการเรยีนรูโดยใช 

สมองเปนฐานและแนวคิดการชวยเหลอืเด็กในการเรยีนรู เพื่อเสรมิสราง

ความสามารถในการอานและการเขยีนภาษาไทยสําหรับนักเรยีนระดับประถมศึกษา.  

วทิยานพินธปรญิญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาวจัิยหลักสูตรและการสอน มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสกลนคร,  2557. 

พรพไิล  เลศิวชิา.  สมองเรียนรูอยางไร.  กรุงเทพฯ ; ศาลาแดง,  2550. 

________.  สอนภาษาไทยตามแนวคิด Brain - based Learning. กรุงเทพ ; สํานักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน,  2558. 

วาโร  เพ็งสวัสดิ์. วารสามหาวทิยาลัยราชภัฎสกลนคร ปท่ี 6 ฉบับท่ี 11 มกราคม-มถุินายน ,  

2557. 

NEA’s Doubts & Certainties.12 Principles for Brain-based Learning. <http://www.nea.  

org/teachexperience> Septembe 1, 2017. 
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ภาพบรรยากาศการเรยีนรู 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิเ์รื่องคําราชาศัพท 

รายวชิาภาษาไทย ท 22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  จํานวน  30 ขอ รวม 30 คะแนน  

ครูผูสอน นางสาวปราณี  นิตยะ 

 กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย   โรงเรยีนปยะมหาราชาลัย 
 

 

ช่ือ-สกุล_________________________________________________ช้ัน ม.2/______  เลขที_่_______ 
 

คําชี้แจง ใหนักเรยีนทําเครื่องหมายกากบาท (X) ทับคําตอบขอท่ีถูกตองท่ีสุด  

************************************************************************** 

1. ขอใดกลาวถงึความหมายของคําราชาศัพทถูกตอง 

ก. คําศัพทที่ใชเฉพาะพระมหากษัตรยิเทานัน้ 

ข. คําสุภาพที่สามารถใชไดกับบุคคลทุกระดับ   

ค. คําที่ใชในการกราบทลูพระเจาแผนดนิหรอืพระบรมวงศานุวงศ                                     

ง. คําที่ใชเฉพาะพระเจาแผนดิน เจานาย ภิกษุ ขาราชการ และสุภาพชน   

2. คําสรรพนามบุรุษที่ ๒ คําใดที่สามัญชนใชแกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ก. ฝาพระบาท     ข.  ใตฝาพระบาท   

ค. ใตฝาละอองพระบาท    ง.  ใตฝาละอองธุลพีระบาท   

3. คําใดใช ไมถูกตอง  

ก. ทรงเรอื                 ข.  ทรงโปรดปราน    ค.  ทรงพระอักษร  ง.  ทรงตรัส    

๔.  คําใด ไมใชคํากรยิาราชาศัพท  

ก. พระดํารัสปฏสิันถาร                   ข.  ทรงพระนพินธ     

ค.  ทอดพระเนตร                                   ง.  โดยเสด็จ  

5. ขอใดใชคําราชาศัพทที่พระเจาแผนดนิ เขยีนจดหมายไดถูกตอง   

ก. พระนพินธ     ข.  พระราชนพินธ  

ค.  ทรงพระอักษร      ง.  ทรงพระราชหัตถเลขา 

6. ระดับของคําราชาศัพทใดที่ใชกับบุคคลทั่วไป 

ก. โปรดกลาว โปรดกระหมอม   ข.  ทรงพระเกศา 

ค.  รับประทาน     ง.  อาพาธ 

7. ขอใดใช ทรง ไมถูกตอง 

ก. ทรงชาง  ข.  ทรงพระอักษร   ค.  ทรงดนตรี  ง.  ทรงโปรด 

8. ขอใดเปนราชาศัพทของคําวา”เดนิ” 

ก. ทรงเดนิ  ข.  ทรงพระราชดําเนิน   ค.  ทรงพระดําเนนิ     ง. เสด็จพระดําเนนิ 



9. คําวา”หลาน” ใชคําราชาศัพทวา 

ก. พระสุนสิา     ข.  พระชามาดา 

ค.  พระราชนัดดา     ง.  พระราชปนัดดา 

10. ขอใดเปนคําราชาศัพทที่ใชกับพระราชวงศในฐานันดรศักดิ์ที่ต่ํากวาขออื่น 

ก. พระราชบัญชา      ข.  พระราชบัณฑูร 

ค.  พระราชเสาวนยี      ง.  พระราชโองการ 

11. คํากรยิาที่เปนคําราชาศัพทอยูแลวจะไมใช  "ทรง"  นําหนา ยกเวนคํากรยิาราชาศัพทในขอใด 

ก. รับสั่ง    ข.  ผนวช  ค.  สรง   ง.  โปรด 

12. ขอใดมคีํากรยิาราชาศัพทรวมอยูดวย 

ก. คลุมพระบรรทม เครื่องตนหวาน ผาซับพระองค 

ข. ถุงพระบาท หองทรงพระอักษร เครื่องพระสําอางค 

ค. ฉลองพระองค รัดพระองค พระสุธารสชา 

ง. ลาดพระบาท สิ้นชีพตัิกษัย เสนพระเจา 

13. "พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาหทัยเปรมปรีดประชวรปวดที่ ตะโพก ตัก และเลือด

ประจําเดอืนมามากผิดปกต"ิ  คําที่ขดีเสนใตควรเปลี่ยนเปนคําราชาศัพทใด 

ก. พระเขนย พระบังคมหนัก พระเสโท  ข.  พระชิวหา พระมัสสุ พระโลหติ 

ค.  พระโสณ ีพระเพลา พระอุหลบ   ง.  พระนาภี พระอุกร พระบุพโพ 

14. ขอใดเปนคําราชาศัพท ในหมวดรางกายทัง้หมด 

ก. พระเจา พระกร     ข.  พระเศยีร สุบนิ 

ค.  บรรทม ทรงกฬีา    ง.  ทรงเครื่อง ทรงมา 

15. ขอใดเปนคําราชาศัพทที่ใชกับพระบรมราชินนีาถ 

ก. พระราชบัญชา ข.  พระราชบัณฑูร 

ค.  พระราชเสาวนยี ง.  พระราชโองการ  

16. "พนักงานตัง้เครื่องในหองสวนพระองค"  คําที่ขดีเสนใตหมายถงึสิ่งใด 

 ก.  เครื่องแตงกาย  ข.  อาหาร  ค.  หนังสอื  ง.  อาภรณ 

17. ขอใดใชคําราชาศัพทที่พมิพตัวหนาผิด 

ก. หมอมเจาสกุณาทรงรับสั่งถงึพระสหาย 

ข. พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร พอพระทัยชอดอกไม 

ค. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนาถกรมหลวงพษิณุโลกประชานาถ  

พระอนุชา ทิวงคต ในตางประเทศ 

ง. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระบรมราชสมภพ ณ เมอืงโลซาน ประเทศ

สวสิเซอรแลนด 



18. ขอใดเปนคําสรรพนามบุรุษที่ ๒ ที่ตองใชเมื่อสนทนากับสมเด็จพระราชาคณะ 

ก. พระคุณเจา     ข.  ทานพระเดช 

ค.  ทานเจาประคุณ     ง.  พระเดชพระคุณ 

19. ขอใดประกอบคําราชาศัพทเพื่อใชสื่อสารไดถูกตอง 

ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงโปรดการถายรูปดวยพระองคเอง 

ข. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดําเนนิตางประเทศ 

ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2498 

ง. สมเด็จพระบรมราชินนีาถ ทรงมพีระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขาราชการเขา

เฝาทูลละอองธุลพีระบาท 

20. ประธานาธบิดสีหรัฐอเมรกิาเปนแขกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คําวา "เปนแขก" ควรใช

ถอยคําอยางไรจึงจะเหมาะสม 

     ก.  พระราชอาคันตุกะ    ข.  ราชอาคันตุกะ 

     ค. พระอาคันตุกะ     ง.  อาคันตุกะ 

21. ขอใดเปนคําราชาศัพทที่ใชแทนคํากรยิาในวงเล็บไดถูกตองตามลําดับ 

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ดู) ผลการดําเนนิงานของโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดําร ิ

แลว (ทักทาย) กับราษฎรที่มาเฝารับเสด็จ” 

ก. ทรงทอดพระเนตร ทรงทักทาย     

ข. ทรงทอดพระเนตร ทรงมพีระราชปฏิสันถาร 

ค. ทอดพระเนตร ทรงพระราชปฏสิันถาร 

ง. ทอดพระเนตร มพีระปฏสิันถาร 

22. คําราชาศัพทในขอใดที่ใชกับบุคลที่มฐีานะสูงที่สุด 

 ก.  ประสูติ      ข.  ตรัส    

 ค.  สวรรคต      ง.  พอพระทัย 

23. ขอความตอนใดใชราชาศัพทผิด 

 (1) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารเีสด็จพระราชดําเนนิไปทรงประกอบพธิี

ยกชอฟา ณ วัดสมีาราม (2) หลังจากเสด็จพระดําเนนิกลับจากการแปรพระราชฐาน ณ พระราชวัง

ไกลกังวล (3) จากนัน้เสด็จออกใหลูกเสอืชาวบานจากทั่วประเทศเฝาฯ (4) และทรงพระดําเนนิชม

นทิรรศการ "หนึ่งตําบลหนึ่งผลติภัณฑ" 

 ก.  ตอนที่1      ข.  ตอนที่2   

 ค. ตอนที่3      ง.  ตอนที่4  

 

 



24. ราชาศัพทในขอใดใชเติมในชองวางไดถูกตอง 

       "พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตยิาภา....................โดยรถพระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพร

สถาน พระราชวังดุสิต ไป....................ในงาน "มัดหมี่มัดใจเด็ก"ณ บรเิวณสวน โรงแรมแชงกรลีา" 

ก. เสด็จ ทรงเปนประธาน    ข.  เสด็จ ทรงเปนองคประธาน 

ค.  เสด็จฯ เปนประธาน    ง.  เสด็จฯ เปนองคประธาน 

25. ขอใดใชคําราชาศัพทไดถูกตอง 

ก. พระบาทสมเด็จอยูหัวพระราชทานกระแสพระราชดํารัสแกคณะผูพิพากษาใหมที่เขาเฝาฯ ณ 

ศาลาเรงิพระราชวังไกลกังกล 

ข. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ีพระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จฯ เปนประธานเปด

การ แสดงของยอดมายากล เดวดิ คอปเปอรฟลด 

ค. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกติยิาไดสําเร็จการศึกษาเปนองคบัณฑติจาก

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรแลว 

ง. ถูกทุกขอ 

26. ขอใดใชคําราชาศัพทไมถูกตอง 

ก. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารทีรงโปรดการเรยีนรูสรรพวิชา แมจะไม

ทรงถนัดชัดเจนในบางเรื่อง แตทรงใฝหาความรูอยูเปนนติย 

ข. สมเด็จพระสังฆราชไดประทานพรปใหมแกประชาชนในคนืวันที่ 31 ธันวาคม 

ค. พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกติยิาภา เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิรตการ

กุศล ที่โรงแรมแหงหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ 

ง. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงจุดธูปเทยีนเครื่องราชสักการะ  

พระบรมราชานุสาวรยีสองรัชกาล 

27. ควรเติมคําราชาศัพทขอใดลงในชองวางตอไปนี้ 

    “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว________ พระราชดําเนนิเปน _______ประธาน____________รด

พระนังคัลแรกนาขวัญ” 

ก. ทรงเสด็จ องค พธิี    ข.  เสด็จ องค พธิี 

ค.  ทรงเสด็จ องค พระราชพธิ ี   ง.  เสด็จ องค พระราชพธิี 

28. “ลูกสะใภ” ของพระมหากษัตรยิ ใชคําราชาศัพทวาอยางไร 

 ก.  พระสัสสุรี           ข.  พระสุณสิา  ค.  พระชามาดา     ง.  พระราชาภาคไิธย 

29. ขอใดไมใชคําราชาศัพท 

      ก.  พระชามาดา         ข. พระอุณาโลม  ค.  พระตถาคต  ง.  พระหัตถ 

30. ขอใดมไิดหมายถงึหนาตาง 

     ก.  สีหบัญชร  ข.  พระบัญชร  ค.  พระแกล    ง.  พระทวาร 
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